
 
 

LFF reglamenta par spēlētāju statusu un pārejām pielikums Nr. 8 
 
 

N.p.k. 

 

Pārkāpums Piemērojamās sankcijas 

1.  Divu vai vairāk darba līgumu noslēgšana (izņemot īres 

līgumus) ar diviem vai vairāk klubiem uz vienu un to pašu 

laika periodu. 

Futbolista diskvalifikācija uz laika 

periodu no 1 (viena) līdz 6  (sešiem) 

mēnešiem. 

 
Jauno futbolistu reģistrācijas 

aizliegums futbola klubam līdz 

noteiktam laika periodam. 

 
Sods futbola klubam līdz 

 700 EUR. 

2.  Futbolista vai futbola kluba, kurā futbolists reģistrēts uz īres 

līguma pamata, darbība, kas vērsta uz futbolista pāreju 

(transfēru) uz trešo futbola klubu. 

3.  Paziņojuma termiņa neievērošana no futbolista puses pie 

darba līguma pirmstermiņa pārtraukšanas pēc futbolista 

iniciatīvas (paša vēlēšanās), sportiskā pamatojuma dēļ vai 

atjaunojot amatiera statusu. 

Futbolista diskvalifikācija uz laika 

periodu no 1 (viena) līdz    3 (trīs) 

mēnešiem. 

4.  Futbola kluba transfēra līguma vai īres līguma noteikumu 

nepildīšana. 

Sods futbola klubam līdz 1400 

EUR. 

 
Jauno futbolistu reģistrācijas 

aizliegums futbola klubam līdz 

noteiktam laika periodam. 

 
Futbola kluba punktu 

noņemšana. 

 
Spēlētāja licences apturēšana 

5.  Pirmstermiņa darba līguma pārtraukšana ar futbolistu vai 

treneri pēc futbola kluba iniciatīvas, kā arī 2 (divu) un vairāk 

mēnešu darba algas izmaksas kavēšana. 

 

 Saistību nenokārtošana,  pamatojoties  uz  LFF  Spēlētāju 

statusa un pāreju komitejas lēmumu 

6.  Spēlētāja trenēšanas un sagatavošanas izmaksas termiņa 

neievērošana. 

7.  Futbola kluba solidaritātes izmaksu termiņa neievērošana. 

8.  Kompensācijas izmaksas termiņa neievērošana 

par pirmstermiņa darba līguma pārtraukšanu no futbolista 

puses. 

Sods futbolistam līdz 700 EUR 

9. Futbola kluba darba līguma (t.s. pielikumu un grozījumu) 

reģistrācijas termiņa neievērošana 

Sods futbola klubam līdz 

700 EUR 

10.  LFF Spēlētāju statusa un pāreju komitejas lēmumu 

neizpildīšana 

Sods futbola klubam līdz 1400 

EUR 

 

Futbola kluba punktu 

noņemšana 

 

Futbolistu diskvalifikācija uz laika 

periodu no 1 (viena) līdz   6 (sešiem) 

mēnešiem 



 
 

11. Ja futbola klubs neizsniedz futbolistam darba līguma 

(t.s. papildinājumu vai grozījumu) eksemplāru 

Sods futbola klubam līdz 

700 EUR 

12. Spēlētāju pārejas (transfēru) noteikumu pārkāpšana Futbolistu diskvalifikācija uz 

laika periodu no 1 (viena) līdz 

6 (sešiem) mēnešiem 

 
Jauno futbolistu reģistrācijas 

aizliegums futbola klubam līdz 

saistību nokārtošanai 

 
Sods futbola klubam līdz 

1400 EUR 

13. Futbolistu reģistrācijas noteikumu pārkāpšana no LFF 

oficiālās personas puses. 

Sods LFF oficiālajai personai, 

kas veic futbolistu reģistrāciju 

no 50 EUR līdz 150 

EUR. 

14. Reglamenta p.3.2.5. minēto termiņu neievērošana no futbola 

kluba puses. 

Sods futbola klubam no 150 

līdz 450 EUR 

15. Reglamenta p.4.1.8. minēto prasību neizpildes gadījumā 

attiecībā uz spēlētāju nodarbinātību Latvijas Republikas 

teritorijā 

Sods futbola klubam līdz  1400 
EUR 

16. Futbolista esošā futbola kluba neinformēšana par pārrunu 

uzsākšanu ar futbolistu atbilstoši LFF reglamenta par 

spēlētāju statusu un pārejām noteikumiem 

Sods futbola klubam un/vai 
futbolistam vai tā likumiskajiem 
pārstāvjiem no 200 līdz 1400 
EUR. 

17. Par iesaisti spēlētāja pārejas (transfēra) organizēšanā, 

izmantojot trešā kluba starpniecību, ar nolūku izvairīties no 

trenēšanas un sagatavošanas kompensācijas izmaksas 

Sods futbola klubam līdz 2000 
EUR 
 
Sods futbolistam līdz 1400 EUR 
 

Jauno futbolistu reģistrācijas 

aizliegums futbola klubam līdz 

noteiktam laika periodam 

 

Futbolistu diskvalifikācija uz 

laika periodu no 1 (viena) līdz 

6 (sešiem) mēnešiem 

18. Par trešo personu ietekmes un trešo personu īpašumtiesību uz 

spēlētāju ekonomiskajām tiesībām noteikumu pārkāpumu 

Sods futbola klubam līdz 2000 
EUR 
 
Sods futbolistam līdz 1400 EUR 
 

Jauno futbolistu reģistrācijas 

aizliegums futbola klubam līdz 

noteiktam laika periodam 

 



 
 

Futbolistu diskvalifikācija uz 
laika periodu no 1 (viena) līdz 6 
(sešiem) mēnešiem 

 

 

Sporta un citu sankciju pielietošanas noteikumi: 

 
1. Sporta sankcijas, kas tiek aprakstītas šajā Pielikumā, stājas spēkā no attiecīgā lēmuma 

pieņemšanas brīža. 

2. Aizliegums futbola klubam reģistrēt jaunus futbolistus stājas spēkā no attiecīgā lēmuma 
pieņemšanas brīža un turpinās līdz tekošā reģistrācijas (pāreju) perioda beigām. Gadījumā, ja 

lēmums par aizliegumu futbola klubam reģistrēt jaunus futbolistus tika pieņemts starp 
reģistrācijas (pāreju) periodiem, tāds aizliegums stājās spēkā ar tuvākā reģistrācijas (pāreju) 
perioda pirmo dienu. LFF spēlētāju statusa un pāreju komiteja ir tiesīga atcelt aizliegumu, 

gadījumā, ja pārkāpumi, uz kuru pamata aizliegums tika piešķirts, ir novērsti. 
3. Pielikumā paredzētajos gadījumos LFF spēlētāju statusa un pareju komiteja ir tiesīga pieņemt 

lēmumu par punktu noņemšanu futbola klubam - līdz 6 punktiem par katru pārkāpumu.  

4. Sodi, kas tika piešķirti šī Pielikuma ietvaros, jāapmaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā 
no attiecīgā lēmuma pieņemšanas brīža. 

5. Ja par vienu pārkāpuma gadījumu šis pielikums paredz divas vai vairāk sankcijas, LFF 

spēlētāju statusa un pāreju komiteja ir tiesīga izvēlēties, kuru sankciju piemērot, vai arī piešķirt 
vairākas sankcijas. 


